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Kozílková, Petra, Tělocvična Crossfit Praha jako aréna vyjednávání genderových identit. 

Praha: UK FHS, 2012, 76 stran. 

 

Diplomová práce P. Kozílkové je zaměřena na sledování procesů, na základě nichž ženy 

získávají sílu a muskulaturu v rámci cvičebního stylu Crossfit. Práce tak stojí na teoretickém 

rozhraní více antropologických přístupů: především genderových studií, sportu a tělesnosti. 

Autorka vychází především z feministicky orientované práce L. Heywoodové (2008), ale 

zejména ze známé Wacquantovy etnografie z prostředí boxerské tělocvičny (2004). Právě 

crossfitová tělocvična je hlavním sociálním prostorem, v němž diplomantka prováděla svůj 

terénní výzkum, metodologicky opřený především o aktivní zúčastněné pozorování či, 

Wacquantovými slovy, embodied research. V práci se tak objevují četné autoetnografické 

reflexe, kterým je věnována i krátká samostatná podkapitola. Tento přístup se prakticky 

objevuje v celé práci, dokonce včetně obrazového materiálu, na němž, mj., vidíme autorčiny 

crossfitové figury umožňující nezasvěcenému čtenáři empatičtější vhled do terénu. Kromě 

tohoto klíčového přístupu autorka používá polostrukturovaných rozhovorů (celkem 10 

prováděných na neutrální půdě, většinou v hospodě), z nichž pak na mnoha místech cituje. 

Z úvodních pasáží se tedy zcela explicitně dozvídáme, že se crossfit postupně stal pro autorku 

neodmyslitelnou součástí jejích každodenních aktivit, tzn., že cvičením byla natolik pohlcena, 

že se stala přímou aktérkou (insiderkou) sociálního prostoru tělocvičny či crossfitové 

komunity jako takové a na základě toho, jak píše, toto „direct embodiment“ považuje jako 

přidanou hodnotu své práce (s. 8). V krátké kapitolce se zabývá etickými problémy svého 

výzkumu, které byly ovšem více méně eliminovány tím, že všechny respondentky byly 

zároveň členkami stejného společenství jako autorka. Tak byla navázána snadněji vzájemná 

důvěra, přesto všichni dotazovaní (významným informátorem byl např. též cvičitel Zdeněk) 

znali autorčin záměr a všichni nebo alespoň většina ji v tom podporovali. 

 

Poměrně krátká se mně zdá teoretická kapitola (s. 11-12), v níž mluví spíše o inspiraci 

Wacquantem než o přímé aplikaci jeho práce na zkoumaný terén. V empirické části ovšem 

potom často srovnává své závěry s těmi, které učinil Loïc Wacquant a většinou konstatuje, že 

jsou transformovatelné, přestože oba studované prostory se výrazně liší (hlavně v tom, že „W. 

tělocvična“ je téměř výhradně maskulinní). Z takto strukturované práce se ovšem zdá, že jsou 

teoretická východiska trochu opomíjena, resp. je k nim přistupováno poněkud chaoticky 

v tom smyslu, že jsou pak i jiné přístupy, s nimiž autorka pracuje, inkorporovány přímo 

v empirických pasážích, zatímco v oddíle přímo věnovaném teorii v nich žádná zmínka není. 

Ze stěžejních teoretických prací k tématu mně chybí kupříkladu některé texty P. Bourdieuho, 

vztahující se k sociálnímu prostoru v obecnější rovině nebo přímo v kontextu sportu (L. 

Wacquant byl ostatně Bourdieuho žákem a později se stal jeho významným 

spolupracovníkem a překladatelem jeho textů do angličtiny) – cf. např. P. Bourdieu, 1989, 

nebo ty, které analyzují na konkrétním etnografickém materiálu Bourdieuem a Wacquantem 

rozvíjený koncept bodily capital (např. E. Paradis, 2009?) atd. 

 

Silnější stránkou práce je neustálá autorčina snaha po reflexivitě či procesu změny, kterou 

během cvičebního programu prožívala ona sama i její kolegyně. Ačkoli se jí díky „potěšení 

z čisté participace“ možná stalo pozorování „sekundární záležitostí“ (s. 41), oceňuji, že 

z práce je, až na určité výjimky, patrná snaha zachovat si badatelský odstup. Asi za 

nejpřínosnější část celé práce považuji 7.-9. kapitolu, v nichž se zabývá pojmy jako „diskrétní 

feminismus“, snaží se dobrat motivů, s nimiž ženy a dívky do tělocvičny tohoto typu 

přicházejí a vymezuje crossfitovou tělocvičnu především vůči konkurenčním a komerčnějším 



fitness centrům. Na základě řady výpovědí pak reviduje jednu z počátečních hypotéz či 

konstatování, podle něhož lidé zabývající se crossfitem „nechávají své ego před vstupem do 

tělocvičny“. Nicméně u řady z nich je patrný rys soutěživosti a touhy neustále zlepšovat své 

osobní maximy, tedy být lepší než druhý nebo alespoň lepší než „já“ před začátkem cvičení. 

Z osobních motivací cvičících pak generuje jakýsi vzorec: postava→výsledky→síla, který by 

právě podle mého názoru bylo zajímavé zkoumat skrze zmiňovaný koncept „tělesného 

kapitálu“: může mít např. fyzicky slabší, ale v zaměstnání nadřízený, muž na základě tímto 

způsobem nabytého tělesného kapitálu vůči ženě větší respekt apod.? Vzhledem k tomu, že se 

crossfitové společenství teprve vytváří, na tuto nebo podobnou otázku však ještě nejspíš 

neznáme odpověď.  

 

Pokud jde o formální stránku, upozorňuji na některé drobnosti stylistického rázu – např. při 

užívání vztažných zájmen: „programu Crossfit, kterého náročnost...“ (s. 3) či některých 

sloves: místo „propájet data“ by bylo jistě vhodnější použít spojení „propojovat data“ (s. 3) 

atd. 

 

Celkově však považuji diplomovou práci P. Kozílkové za zdařilou, čtivou a opřenou o solidní 

etnografický výzkum, podpořený navíc fyzickým i duševním splynutím se zkoumaným 

prostředím a přes výše uvedené připomínky ji doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi 

dobře.  
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